Interpellasjon nr. 1 (2014)
Til : Bystyret
Fra : Ordfører
Kopi :

Vår referanse
14/750 - 1

Arkivkode
033

Sted
DRAMMEN

Dato
24.01.2014

Nicoline Bjerge Schie (AP) og Lin-Merete Carlsen (AP) har fremmet følgende
interpellasjon til bystyrets møte 18. februar:
Drammen kan la være å innføre regjeringens abort-forslag
Den nye regjeringen har varslet en frivillig ordning for kommunene om la fastleger nekte å
tilby tjenester til kvinnelige pasienter som vurderer abort. Helseminister Bent Høies forslag
om å innskrenke kvinners rett til bistand hos fastlegen ved abort har imidlertid møtt stor
motstand. Et stort flertall av Høyres egne velgere er mot denne innstrammingen, og mange
kvinner opplever at abortloven er truet.
Som et resultat av stort folkelig press så sier nå Høyre på sine nettsider at det vil være opptil
hver enkelt kommune om de vil innføre ordningen. «Det innebærer at staten og kommunen
åpner for at legen kan reservere seg, men at kommunen ikke har noen plikt til å innvilge
dette.»
Dermed har Drammen bystyre nå muligheten til å berolige kvinnene i vår kommune ved å
vedta at rådmannen ikke innfører ordninger som innebærer at fastleger kan nekte å bistå
kvinner som vurderer abort.
Det er vanskelig se for seg at det er mulig å innføre en reservasjonsordning knyttet til
fastlegen uten at dette medfører negative opplevelser av noen art for kvinner som ønsker
abort, assistert befruktning eller prevensjon. Det vil alltid være en ulempe å bli avvist av sin
faste lege i denne typen sensitive spørsmål, også selv om dette skulle innebære en henvisning
til en annen lege på samme kontor. Fastlegen har en viktig funksjon i vårt helsevesen. De har
ansvar for å yte nødvendige allmennlegetjenester til befolkningen og henvise videre til andre
helsetjenester dersom pasienten har behov for det. Det er nødvendig at fastlegetjenesten som jo er pasientenes dør inn til helsetjenesten - møter pasientene med en enhetlig stemme.

Forslag til vedtak:
Regjeringen har varslet en frivillig ordning for kommunene om å la fastleger nekte å tilby
tjenester til kvinnelige pasienter som vurderer abort. Regjeringen understreker imidlertid at
dette ikke skal være noen plikt for kommunen å innføre dette. Bystyret ber av hensyn til
kvinnelige pasienter om at ordningen ikke innføres i vår kommune.
Svar:
Forslag til vedtak:
Høringssaken det refereres til blir fremmet i komitémøtet 4 .mars og bystyret 18. mars.
Saken utsettes inntil komiteen får laget sin innstilling, og interpellasjonen oversendes
bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg.

